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أنسنة التكنولوجيا
عاطفة المسكرية
ارتفع ا�ستثمار امل�ؤ�س�سات املهتمة بالتكنولوجيا لت�ضع �أحد �أكرب ُم َّ�ص�صاتها تذهب لدرا�سته ،وفهم ماهيته و�آثاره والتنب�ؤ مب�ستقبله .و ُيعد ذلك �أمرا
طبيعيا �أمام ثورة التكنولوجيا التي مل تتخذ �شكال ثابتا منذ �أن بد�أت ،بل هي يف حركة م�ستمرة نحو التطور لتالم�س كافة اجلوانب احلياتية .بد�أت
كتكنولوجيا الأداة حتى �أُد ِرجت �إليها كافة االمتيازات الذكية لتنتج لنا �أجهزة «التكنولوجيا الذكية».
و ُيناق�ش حممد بالرا�شد �أ��س�ت��اذ علم االج�ت�م��اع بجامعة
م �ن��وب��ة ب �ت��ون ����س ،يف م �ق��ال ل ��ه ب �ع �ن��وان «ال �ع �ق��ول ال��ذك�ي��ة
وع �ب��ودي��ة الآل� ��ة وامل �� �ص��ائ��ر الإن���س��ان�ي��ة ب�ين ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة
وال�شمولية» ،التكنولوجيا ب�شكل ع��ام وال�ت�ح��والت التي
�أحدثتها يف حياة الب�شر ..وي�ستهل مقاله بطرح الت�سا�ؤل
ح ��ول ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي م��ن امل�ت��وق��ع ظ�ه��وره��ا م��ن تنامي
التكنولوجيا من جانب ،دون تنامي التفاهم بني ال�شعوب
واالخ �ت�لاف��ات فيما بينهم م��ن ج��ان��ب �آخ ��ر� .إ َّن التنامي
ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ح�ق�ي�ق��ة �أدى خل�ل��ق ه��اج����س ال� �ت ��وازن بني
�أن�سنة التكنولوجيا �أو تقننة �أو �أمت�ت��ة الإن���س��ان .مبعنى
�إ َّم� ��ا �أن ي�ح�م��ل الإن �� �س��ان ق�ي�م��ه وي��رغ�م�ه��ا ع�ل��ى احل���ض��ور
و�سط التطور التكنولوجي املرتبط بالر�أ�سمالية التي ال
تعرتف بالقيم الإن�سانية يف قائمة �أولوياتها� ،أو �أن ي�سمح
بالتطور املت�سارع متجاهال القيم الب�شرية التي حتفظ
الإن�سان كهدف ال ك��أداة� .إن اخليار الثاين يوجه املجتمع
نحو الرتكيز على اال�ستهالك واملظهر بعيدا عن اجلوهر.
يعد اجلانب الإيجابي يف التطور التكنولوجي �أن اخليار
متاح للب�شر ف�إما �أن يخرجوا من و�سط الزوبعة رابحني
�أم م�شتتني ومتفرقني.
يطرح �أ�ستاذ علم االجتماع دور التكنولوجيا واحل��داث��ة
الرقمية يف خلق انحياز ديني وعرقي ب�شكل �سلبي! على
الرغم من �أ َّن املعطيات الواقعية ت�شري �إىل �شيء �آخر� .أ�صبح
الوعي اجلمعي عاليا نوعا ما لدى بع�ض املجموعات فيما
يتعلق بالأجندة احلقيقية خلف هتافات االن�شقاق الديني
وال�سيا�سي� .أ�صبحت املجموعات داعمة لق�ضايا بع�ضها
ال�ب�ع����ض يف خمتلف ب�ق��اع الأر�� ��ض ،وب�ع�ي��دا ع��ن توجهات
حكوماتها يف بع�ض الأحيان .يرتفع الت�أييد اجلمعي لهذه
الق�ضايا كلما طرحت ب�شكل يالم�س اجلانب الإن�ساين.
يعود الأ�ستاذ ملناق�شة الفر�ص والتحديات التي خلقتها
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ل�ل���ش�ب��اب والأط� �ف ��ال يف ال��زم��ن احل��ا��ض��ر؛
حيث يعد الأمل ��ان ه��م �أول م��ن ا�ستخدموا التكنولوجيا
يف القرن الثامن ع�شر ،وت��وال��ت ا�ستخداماتها بعد ذلك
بني خمتلف ال�شعوب� .إ َّن الإن�سان بطبيعته كائن متعدد
ال��ذك��اء؛ ب��ال�ت��ايل ا��س�ت�ط��اع تلبية اح�ت�ي��اج��ات��ه ب�ع��دة ط��رق

وال غرابة يف �أن يتم تق�سيم الع�صور بناء على �إجنازاته
«الع�صر الربونزي واحلديدي والنحا�سي� ...إلخ» ،وطاملا
�أن حاجة الإن�سان م�ستمرة ،ف�سعيه نحو تلبية احتياجاته
م�ستمر كذلك .ويتجلى ذلك يف هيمنة التكنولوجيا على
جميع جم ��االت احل �ي��اة ت�ق��ري�ب�اً؛ ف��ال�ط��ب جن ��ده حا�ضرا
عرب تقنيات العالج «ال�ضرورية» املختلفة وتقنيات الطب
التجميلي ال��ذي غالبا ما ي�صنف على �أن��ه رغبة ولي�ست
حاجة �ضرورية؛ فاخليار كذلك متاح هنا.
يف امل �ج��ال التعليمي ،جن��د بع�ض ال ��دول ال ت ��زال تنتهج
نهجا تقليديا يف �أنظمتها التعليمية ،بينما قطعت دول
�أخ� ��رى �أ� �ش ��واط ��ا ه��ائ�ل��ة يف ت�ط��وي��ر �أن�ظ�م�ت�ه��ا التعليمية
ل�ت�ت��واف��ق م��ع م�ع�ط�ي��ات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وال�ع���ص��ر احل ��ايل.
ول �ك ��ن م ��ا ت���ش�ير �إل �ي ��ه ال� �ظ ��روف ال �ت ��ي مي ��ر ب �ه��ا ال �ع��امل
ال�ي��وم �أن تطوير الأنظمة التعليمية وحتويلها لأنظمة
�إل �ك�ترون �ي��ة م�ط�ل��ب ل�ك��ل دول ��ة ت�ط�م��ح ل�ل�ب�ق��اء يف امل�شهد
العاملي وال عزاء للمت�أخرين� .إ َّن ت�سارع الأحداث الأخرية
�أدخ��ل التكنولوجيا يف كافة املجاالت عنوة ،فازدهر �سوق
التجارة الإلكرتونية فج�أة ،وازداد الطلب على كل ما هو
متوفر �إلكرتونيا ،ويف �سياق اخلدمات الإلكرتونية ب�شكل
ع��ام .ويف اجل��ان��ب ال�سيا�سي ،جن��د التكنولوجيا حا�ضرة
وبقوة؛ حيث غريت ال�صورة الكلية لالنتخابات و�سهلت
عملية ف��رز الأ� �ص��وات ،و�سهلت ك��ذل��ك و��ص��ول املر�شحني
اىل الناخبني .وت�شري �أدق التحليالت ال�سيا�سية �إىل دور
التكنولوجيا يف �إي���ص��ال �أب ��رز ر�ؤ� �س ��اء وق ��ادة ال �ع��امل �إىل
مقاعدهم .وم��ن �أب��رز احلمالت االنتخابية التي �شهدت
جناحا �صاخبا �أ�سهم يف �إي�صال �صوت املرت�شح للناخبني
حملة الرئي�س الأمريكي ال�سابق ب��اراك �أوباما .فبجانب
الكاريزما والعقلية التي ك��ان يتمتع بها �أح�سن الفريق
ال ��ذي ك��ان م���س��ؤوال ع��ن حملته االنتخابية يف ا�ستخدام
و�سائل التوا�صل االجتماعي �آن ��ذاك .ولكن م��ن اجلدير
بالذكر يف ه��ذا ال�سياق �أن الأدوات التقليدية يف اجلانب
ال�سيا�سي ال تزال فعالة بل و�ضرورية يف الرتويج للعملية
االن�ت�خ��اب�ي��ة ،وه ��ذا م��ا مل يغفل ع�ن��ه ال��رئ�ي����س الأم��ري�ك��ي
ال���س��اب��ق ب ��اراك �أوب ��ام ��ا .ق��ام خليفته يف ال��رئ��ا��س��ة دون��ال��د

ت��رام��ب ب��ا��س�ت�خ��دام ن�ف����س الأدوات دون �إغ �ف ��ال الأدوات
التقليدية ،وه��ذا ما �أ��ش��ارت �إليه العديد من التحليالت
ك���س�ب��ب ل �ف ��وزه مب�ق�ع��د ال��رئ��ا� �س��ة وت �ق��دم��ه ع ��ن ن�ظ�يرت��ه
هيالري كلينتون يف ذل��ك ال��وق��ت� ،آخ��ذي��ن بعني االعتبار
الكاريزما املختلفة -بغ�ض النظر عما �إذا ك��ان اختالفا
�إيجابيا �أم �سلبيا -التي ت�ستهوي ثقافة ال�شعب الأمريكي.
�إن التكنولوجيا كانت يف ال�سابق �أداة يتحكم بها الإن�سان
ويطوعها لتلبية احتياجاته ب�شكل �أ�سهل و�أ��س��رع .قد ال
نبالغ اليوم �إن قلنا �أنها تقود املجموعات الب�شرية نحو
اجتاهات معينة مرتبطة بالت�سابق على الربوز و�صناعة
املحتوى وحم��اول��ة ال�ت��أث�ير وم��ا �إىل ذل��ك .ومهما تهرب
الب�شر من هذه احلقيقة تفر�ض التكنولوجيا ح�ضورها
يف جانب من جوانب حياته �أب�سطها اجلانب العملي �أو
املهني .باتت االجتماعات اليوم تقام عرب ال�شبكات وهذا
ما يفر�ض وجود العامل االفرتا�ضي و�أهمية كوننا جزءا
حا�ضرا فيه.
اليوم ،لدينا كل هذه املعطيات التي خلقتها التكنولوجيا
و�أ�صبحنا نعي باخليارات املتاحة لنا من كل جانب ولكننا
ال ن�ستطيع جتاهل ال�ت��أث�ير التكنولوجي على اجلوانب
االجتماعية والأ�سرية حتديدا .كون الأ�سرة اللبنة الأوىل
لتكوين املجتمع تعد �سالمة تكوينها �ضرورة ملحة من
�أجل اخلروج مبجتمعات �سليمة تكوينيا ،وثقافيا وفكريا.
وي�ب��دو �أن التكنولوجيا ت�صنع ع�لاق��ات ال�ك�ترون�ي��ة غري
تقليدية مثلها مثل املجاالت الأخرى التي تدخلت فيها.
ولكن ما مدى فاعلية هذه العالقات والأ�س�س التي تبنى
عليها وهل ما يتم تداوله حول �ضعف الروابط الأ�سرية
ب�سبب التكنولوجيا �صحيحا بالطريقة التي يتم و�صفها
والكيفية التي خرج الأمر فيها عن ال�سيطرة؟ �أم �أننا ما
زلنا منلك خيار التحكم ببناء عالقات �صحية �سواء على
ال�صعيد الأ�سري واالجتماعي؟ �إن امل�س�ألة التكنولوجية
تتطلب مراجعة يف كافة املجاالت التي تعد التكنولوجيا
ج ��زءا منها وت�ت�ط�ل��ب م��رون��ة ت���س��اع��د ع�ل��ى ف�ه��م التغيري
وت ��وج �ي �ه ��ه ن �ح ��و خ ��دم ��ة ال �ب �� �ش��ري��ة وت ��وط �ي ��د اجل ��وان ��ب
الإيجابية من التغيري.
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